




Στον κατάλογο αυτό θα βρείτε επιλεγμένα προϊόντα TSANIS.  
Ενημερωθείτε για νέες προτάσεις και λύσεις συσκευασίας  
στην ιστοσελίδα μας www.tsanis.com 

TSANIS Custom
Στα προϊόντα Custom η παραγωγή για κάθε παραγγελία από πελάτη 
ξεκινάει από την αρχή. Η πρώτη ύλη -φύλλο χαρτί, ύφασμα, πλαστικό- 
εκτυπώνεται και επεξεργάζεται σε μηχανές πριν κατασκευαστεί το 
τελικό προϊόν. Έτσι, είναι δυνατές όλες οι επιλογές επεξεργασίας 
και κατασκευών, η εκτύπωση είναι οικονομικότερη και η παραγωγή 
προσαρμόζεται 100% στις δικές σας προτιμήσεις.

Η ελάχιστη ποσότητα για τα προϊόντα Custom είναι 1000-2000 τεμάχια 
-ανάλογα με το μέγεθος- και ο χρόνος παράδοσης στα περισσότερα 
προϊόντα είναι περίπου 1 μήνας.

TSANIS Express
Τα προϊόντα Express collection είναι η συλλογή μας από ετοιμοπαράδοτα 
προϊόντα που μπορείτε να προμηθεύεστε σε μικρές ποσότητες, με 
δυνατότητα εκτύπωσης του λογοτύπου σας.

Τα προϊόντα είναι ήδη κατασκευασμένα στις αποθήκες μας, σε 
συγκεκριμένους τύπους, διαστάσεις και χρώματα. Η εκτύπωση του 
λογοτύπου γίνεται πάνω στο τελικό προϊόν με ένα χρώμα και επιλέγοντας 
την μέθοδο της φλεξογραφίας, της μεταξοτυπίας ή της μεταλλοτυπίας.

Η ελάχιστη ποσότητα εκτύπωσης είναι 2 κιβώτια ανά μέγεθος (200-600 
τεμάχια) και ο χρόνος παράδοσης περίπου 10 ημέρες για προϊόντα με 
εκτύπωση λογοτύπου. Για προϊόντα χωρίς εκτύπωση η αποστολή γίνεται 
άμεσα ενώ η ελάχιστη ποσότητα είναι 1 κιβώτιο.

02-03

CUSTOM
packaging

EXPRESS
collection



Paper Bags
χάρτινες τσάντες
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Gift
χάρτινοι  
χειροποίητοι φάκελοι
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Gallery Black & White
χάρτινες τσάντες με χαρτί kraft 
και υφασμάτινες κορδέλες
Διαθέσιμα Χρώματα 

Λευκό, Μαύρο  

Διαθέσιμα Μεγέθη 

11,7x5x13+3

11,5x5x17+3

16x8x14+4

16x8x25+4

16x8x29+4

22x10,5x27,5+4 

32x10x25,5+4

37x12x31+5 

42x13x37+5 

54x14x45+6 

Gallery Gloss
χάρτινες τσάντες με γυαλιστερή 
πλαστικοποίηση και έγχρωμα 
κορδόνια
Διαθέσιμα Χρώματα 

Λευκό, Μαύρο, Κόκκινο

Διαθέσιμα Μεγέθη 

22x10,5x27,5+5 

32x10x25,5+5 

37x12x31+5 

42x13x37+6 

54x14x45+6 



Gallery Natural
χάρτινες τσάντες με σκληρό 
χαρτί καφέ και με υφασμάτινες 
κορδέλες
Διαθέσιμα Χρώματα 

Καφέ 

Διαθέσιμα Μεγέθη 

16x8x14+4

16x8x25+4

22x10,5x27,5+5

32x10x25,5+5

37x12x31+5 

42x13x37+6 

54x14x45+6 

express collection  28-29

Gallery Colours
χάρτινες τσάντες με κραφτ 
χαρτιά 160gsm βαμμένες  
σε νέα ξεχωριστά χρώματα
Διαθέσιμα Χρώματα 

Μπλε, Γκρι, Μπεζ  

Διαθέσιμα Μεγέθη 

22χ10,5χ27,5 +5,5 

32χ10χ24+4 

42χ13χ37+5

54χ14χ45+5



Famous
τσάντες με εξωτερικό γύρισμα & τρουκς 
με βαμβακερά κορδόνια

Διαθέσιμα Χρώματα 

Καφέ με λευκό γύρισμα

Λευκή με καφέ γύρισμα

Μαύρη με καφέ γύρισμα

Διαθέσιμα Μεγέθη 

22x10,5x27+4+3

32x10x23+4+3

42x13x32,5+5,5+4,5 

54x14x41+5,5+4,5 



Fashion  
Black & White
χάρτινες τσάντες με ματ 
πλαστικοποίηση και χοντρά 
βαμβακερά κορδόνια
Διαθέσιμα Χρώματα 

Λευκό, Μαύρο

Διαθέσιμα Μεγέθη 

23χ8χ16+4,5

32χ10χ24+4,5

42χ13χ28+5 

60χ17χ45+5 

Fashion
χάρτινες τσάντες με ματ 
πλαστικοποίηση και χοντρά 
βαμβακερά κορδόνια
Διαθέσιμα Χρώματα 

Ροζ, Γκρι, Μπλε

Διαθέσιμα Μεγέθη 

23χ8χ16+4,5

32χ10χ24+4,5

42χ13χ28+5 

60χ17χ45+5 

express collection  30-31



Clouds
χάρτινες τσάντες με ιδιαίτερο φόντο 
σε καφέ κραφτ χαρτί και χοντρά 
βαμβακερά κορδόνια
Διαθέσιμα Χρώματα 

Μαύρο, Κόκκινο, Μπεζ

Διαθέσιμα Μεγέθη 

23χ8χ16+4,5

32χ10χ24+4,5

42χ13χ28+5 

60χ17χ45+5
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Urban
χάρτινες τσάντες αντοχής 
με καφέ ή λευκό kraft χαρτί  
και κορδόνια
Διαθέσιμα Χρώματα 

Λευκό, Καφέ, Γκρι

Λευκή με καφέ γύρισμα, 

Καφέ με λευκό γύρισμα

Διαθέσιμα Μεγέθη 

34,5x12x34,5+5 

45,5x14x42,5+5



Excellent Metallic
τσάντες με κραφτ σκληρό χαρτί βαμμένες 
με μεταλλικά χρώματα και κορδέλες γκρο 
κολλημένες εσωτερικά
Διαθέσιμα Χρώματα 

Ασημί, Χρυσό

Διαθέσιμα Μεγέθη 

23,5χ10χ17,5+4

35χ12χ23,5+4

42χ13χ28+5

60χ17χ45+5



Excellent
χάρτινες τσάντες πολυτελείας, 
με kraft λευκό χαρτί 220gsm  
και κορδέλες φαρδιές 
κολλημένες εσωτερικά
Διαθέσιμα Χρώματα 

Λευκό, Μαύρο 

Διαθέσιμα Μεγέθη 

16χ7χ16χ4 

23,5χ10χ17,5+5

35χ12χ23+5  

43χ10χ29.5+6 

58χ15χ40+5  

express collection  34-35

Excellent  
Embossed
χάρτινες τσάντες πολυτελείας,  
με ανάγλυφο λευκό χαρτί 220gsm, 
κορδέλες φαρδιές κολλημένες 
εσωτερικά και έξτρα κορδέλα 
στο πάνω μέρος

Διαθέσιμα Χρώματα 

Λευκό, Μαύρο 

Διαθέσιμα Μεγέθη 

23,5χ10χ17,5+5

32x12x24+4,5

40x14x35+5 

60x15x45+5  



Daily
τσάντες με ριγωτό χαρτί  
σε διάφορα χρώματα  
και χάρτινα στριφτά χερούλια
Διαθέσιμα Χρώματα 

Λευκό Kraft, Καφέ Ανακυκλωμένο,  

Μαύρο, Μπλε, Μπορντώ,

Διαθέσιμα Μεγέθη 

15x8x20

18x8x25

23x10x32

26x11x34,5

32x13x42,5

36x12x46

44x14x42,5

44x14x50

54x14x50

Forest
τσάντες με λευκό kraft χαρτί  
σε διάφορα χρώματα  
και έγχρωμα χάρτινα  
στριφτά χερούλια
Διαθέσιμα Χρώματα 

Sand, Siena, Καφέ, Βιολετί, 

Πράσινο, Γκρι

Διαθέσιμα Μεγέθη 

18x8x20

25x11x24

32x13x28

32x13x42,5

36x12x31

42x13x37

54x14x45



Summer

Διαθέσιμα Χρώματα 

Ροζ, Kίτρινο, Πορτοκαλί, Γαλάζιο, 

Λαχανί, Μπλε, Κόκκινο, Μαύρο, Λευκό

Διαθέσιμα Μεγέθη 

18x8x25 

25x11x24 

26x11x34,5 

32x13x28 

32x13x42,5 

42x13x37 

54x14x45 

τσάντες με λευκό kraft χαρτί  
σε έντονα χρώματα,  
με έγχρωμα χάρτινα  
στριφτά χερούλια

Glaze
χάρτινες τσάντες  
σε διάφορα χρώματα  
και επικάλυψη με περλέ βερνίκι
Διαθέσιμα Χρώματα 

Μπρονζέ, Χρυσό, Καφέ, Κόκκινο, Μπλε, Μαύρο

Διαθέσιμα Μεγέθη 

25x11x24   

32x13x28   

36x12x31

42x13x37

54x14x45

express collection  36-37



Elite

Διαθέσιμα Χρώματα 

Γκρι, Σιένα, Φούξια, Μπεζ

Διαθέσιμα Μεγέθη 

18x8x20+5

22x10x27.5+5

32x10x27.5+5

42x13x37+6

54x14x44.5+6

χάρτινες τσάντες με διχρωμία 
στην πιέτα και έγχρωμα χάρτινα 
στριφτά χερούλια

Park
τσάντες με καφέ kraft χαρτί  
σε διάφορα χρώματα  
και πλακέ χάρτινα χερούλια
Διαθέσιμα Χρώματα 

Λευκό Κραφτ, Καφέ Ανακυκλωμένο,  

Μπλε, Κόκκινο, Πορτοκαλί

Διαθέσιμα Μεγέθη 

18x8x25

23x10x32   

26x11x38   

32x13x42,5

44x14x50



Daily Metallic
τσάντες σε μεταλλικά χρώματα  
με ειδικά επεξεργασμένη  
λεία επιφάνεια χαρτιού
Διαθέσιμα Χρώματα 

Μαύρο, Γκρι, Περλέ,

Ματζέντα, Μπλε

Διαθέσιμα Μεγέθη 

23χ10χ32

32χ13χ28

42χ13χ37

express collection  38-39

Happy
τσάντες με λευκό kraft χαρτί  
σε έντονα χρώματα,  
με έγχρωμα χάρτινα  
πλακέ χερούλια
Διαθέσιμα Χρώματα 

Μπλε, Φουξ, Ανοιχτό Πορτοκαλί,  

Λαχανί, Κόκκινο, Πορτοκαλί 

Διαθέσιμα Μεγέθη 

18x8x25 

23x10x32 

26x11x38 

32x13x42,5 

44x14x50 



Sonic
οικονομικές υφασμάτινες 
τσάντες πολλαπλών χρήσεων 
σε λιτή κομψή γραμμή
Διαθέσιμα Χρώματα 

Γκρι, Πορτοκαλί, Μπεζ, Μαύρο, Μπλε σκούρο, Κόκκινο, 

Κυπαρισσί, Λαχανί, Φουξ, Λευκό, Κίτρινο, Μπλε ηλεκτρίκ

Ιβουάρ, Καφέ, Μωβ λιλά, Πράσινο

Διαθέσιμα Μεγέθη 

35x10x30

44x10x40

60x10x42

* Διαθέσιμες και με μακριά χερούλια στο μεσαίο και 

μεγάλο μέγεθος σε κάποια από τα διαθέσιμα χρώματα.
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Sonic Style
πλαστικοποιημένες 
υφασμάτινες τσάντες 
nonwoven με πιέτες στο πλάι 
και πάτο
Διαθέσιμα Χρώματα 

Μαύρο, Γκρι, Λευκό

Διαθέσιμα Μεγέθη 

37χ13χ38

Canvas
βαμβακερές τσάντες Canvas
Διαθέσιμα Χρώματα 

Μαύρο, Μπλε, Μπεζ, Λευκό, Κόκκινο

Διαθέσιμα Μεγέθη 

38χ42

45χ50



ΤΝΤ
υφασμάτινες PP nonwoven 
τσάντες πολλαπλών χρήσεων 
με ματ πλαστικοποίηση σε 
μεγάλη ποικιλία χρωμάτων
Διαθέσιμα Χρώματα 

Μαύρο, Χρυσό, Ασημί

Διαθέσιμα Μεγέθη 

30χ10χ33

37χ10χ40

50χ10x45

Fly
υφασμάτινες τσάντες 
πολλαπλών χρήσεων  
με συνδυασμό δύο υλικών  
και μεταλλικά τρουκς   
Διαθέσιμα Χρώματα 

Λαδί, Ανοιχτό Γκρι, Μπλε, 

Μπρονζέ, Ασημί, Ροζ 

Διαθέσιμα Μεγέθη 

30x10x33

34x10x40

55x12x45



Θήκες Ρούχων

Διαθέσιμα Χρώματα 

Λευκό ύφασμα, Μαύρο ύφασμα, Χρυσό Χρώμιο, Ασημί 

Χρώμιο, Μπρονζέ Χρώμιο, Κόκκινο Χρώμιο  

Διαθέσιμα Μεγέθη 

61χ120

61χ160

express collection  42-43

υφασμάτινες PP nonwoven 
θήκες ρούχων με γυαλιστερή 
πλαστικοποίηση σε μεγάλη 
ποικιλία χρωμάτων

Reusable

Επιλογές

Πολλές επιλογές χρωμάτων

Πλαστικοποίηση γυαλιστερή ή ματ

PVC ενίσχυση στην βάση

Velcro / Φερμουάρ / Τρουκς μεταλλικά (eyelets)

Χερούλια έγχρωμα της επιλογής σας

Επιλογές Εκτύπωσης

Μεταξοτυπία /Offset

Μεγέθη

Διαστάσεις της επιλογής σας

Υλικό

Πολυπροπυλένιο PP

υφασμάτινες PP nonwoven 
σάντες πολλαπλών
χρήσεων 



Cake Lux
χάρτινες τσάντες σε ειδικά 
μεγέθη με φαρδιά πιέτα  
και κορδόνια
Διαθέσιμα Χρώματα 

Κρεμ, καφέ, χρυσό 

Διαθέσιμα Μεγέθη 

26x25x32+5

32x23x31+5

35x28x33+5 

PORTRAIT
χάρτινες τσάντες σε καφέ kraft χαρτί 
με εκτύπωση και γύρισμα  
στο πάνω μέρος
Διαθέσιμα Χρώματα 

Μπεζ, Κόκκινο, Γκρι, Καφέ

Διαθέσιμα Μεγέθη 

18χ8χ20+5

22χ10χ27+5

32x10x27+5 

42x13x37+6

54χ14χ45+6  



Bistro T
χάρτινες τσάντες σε ειδικά 
μεγέθη με φαρδιά πιέτα  
και στριφτά χάρτινα χερούλια
Διαθέσιμα Χρώματα 

Λευκό χαρτί, Καφέ χαρτί

Διαθέσιμα Μεγέθη 

32x19x34

30χ18χ18

Bistro F
χάρτινες τσάντες σε ειδικά 
μεγέθη με φαρδιά πιέτα  
και πλακέ χάρτινα χερούλια
Διαθέσιμα Χρώματα 

Λευκό χαρτί, Καφέ χαρτί

Διαθέσιμα Μεγέθη 

26x16x29 

35x25x25

express collection  44-45



Classic Bottle Natural
τσάντες με καφέ ή λευκό χαρτί  
και στριφτά χάρτινα χερούλια 
για ένα ή δύο μπουκάλια
 Διαθέσιμα Χρώματα 

Λευκό, Καφέ

Διαθέσιμα Μεγέθη 

15x8x39,5

18x8x39,5

Jute

υφασμάτινη θήκη για ένα μπουκάλι, από φυτικές 
ίνες τύπου γιούτα και χερούλι bamboo

Διαθέσιμα Χρώματα 

Φυσικό καφέ

Διαθέσιμα Μεγέθη 

16x8x25+5

Classic Bottle

τσάντες με καφέ χαρτί  
σε διάφορα χρώματα  
και στριφτά χάρτινα χερούλια 

Διαθέσιμα Χρώματα 

Μπλε, Μαύρο, Μπορντώ, 

Πράσινο 

Διαθέσιμα Μεγέθη 

15x8x39,5

18x8x39,5



Elegant Bottle
χάρτινες τσάντες με κορδόνια 
για μια ή δύο φιάλες
Διαθέσιμα Χρώματα 

Λευκό, Μαύρο, Μπεζ

Διαθέσιμα Μεγέθη 

12χ9χ40+5

20χ9χ38+5

express collection  46-47



H Foldings δραστηριοποιείται στην 
κατασκευή χάρτινων κουτιών, 
100% προσαρμοσμένων στις δικές 
σας ανάγκες, με βάση το ποιοτικό 
αποτέλεσμα και την συνέπεια. 

Επιπλέον, με την νέα υπηρεσία 
μας Express, καταφέραμε να 
προσφέρουμε την δυνατότητα 
παραγωγής κουτιών αποστολών 
σε μικρές ποσοτήτες, με επιλογές 
εκτύπωσης του λογοτύπου σας, 
χαρτονιών, διαστάσεων και τύπων 
κουτιών. 

www.foldings.co
2310 028 604
info@foldings.co
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Μεγέθη
Όλα τα μεγέθη αναφέρονται σε εκατοστά και αντιστοιχούν σε: 
μήκος x πιέτα x ύψος (+ γύρισμα στο επάνω μέρος, όπου υπάρχει). 

Ποσότητες
Η ελάχιστη ποσότητα που μπορείτε να παραγγείλετε, για προϊόντα χωρίς 
εκτύπωση, είναι ένα κιβώτιο ανά προϊόν, ανάλογα με το προϊόν και τη 
διαθεσιμότητά του. Για παραγγελίες με εκτύπωση, η ελάχιστη ποσότητα 
είναι δύο κιβώτια ανά προϊόν. 
 

Υπηρεσία σχεδιασμού και εκτύπωσης
Η TSANIS διαθέτει υπηρεσίες σχεδιασμού, προσαρμογής λογότυπου ή 
δημιουργικού και υπηρεσία άμεσης εκτύπωσης των προϊόντων της για 
τους πελάτες της, στην εσωτερική μονάδα εκτυπώσεων που διατηρεί 
στις εγκαταστάσεις της. Οι επιλογές εκτύπωσης των προϊόντων TSANIS 
Express collection είναι μεταξοτυπία, μεταλλοτυπία ή φλεξογραφία.   

Παράδοση προϊόντων
Ο χρόνος παράδοσης για παραγγελίες με εκτύπωση είναι από 5 έως 
10 ημέρες και για προϊόντα χωρίς εκτύπωση από 2 έως 7 ημέρες, 
ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. 

Η TSANIS δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε χαρακτηριστικά προϊόντων και για τη φωτογραφική τους απόδοση. Οι φωτογραφίες 
των προϊόντων τροποποιούνται για τις ανάγκες του εκάστοτε καταλόγου. Απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή και αναπαραγωγή 
του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια. 

Χρήσιμες πληροφορίες
Τα προϊόντα TSANIS Express collection είναι η συλλογή μας 
από έτοιμα προϊόντα που μπορείτε να προμηθεύεστε άμεσα 
και σε μικρές ποσότητες, με ή χωρίς εκτύπωση. 






